
ಆಫ್ರಿಕೆಯ ಕತೆ 
ಕತೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ುಃ ಗೆೇಲ್ ಈ ಹಾಲಿ 

ಕನ್ನಡಕೆಕುಃ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾನಾವಟಿ 



ಮಕಕಳೆೇ, ಕೆೇಳಿ. ನೇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕೆೇಳಲೆೆಂದತ ನ್ನ್ನ ಸತತ್ುಮತತ್ು 
ತಿರತಗಾಡತತಿುದ್ದಿರಿ.  ಆದರೆ ಒೆಂದಾನೆ ೆಂದತ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಈ 
ಭ ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕತೆಗಳೆೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳ  ಆಕಾಶ 
ದೆೇವರಾದ  ನಾಾಮಯ ಸೆ ತಾುಗಿದಿವು.  ಆವನ್ತ 
ಕತೆಗಳನೆನಲ್ಲ ತ್ನ್ನ ೆಂಹಾನ್ದ ಬಳಿ ಇರತವ ಬೆಂಗಾರದ  
ಪೆಟ್ಟಗೆಯಲಿಲ ಮತಚಿಿಟಿಟದಿನ್ತ.  ಒಳೆೆಯ ಬೆಲೆ ಬೆಂದಾಗ  ಕತೆ 
ಮಾರತತಿುದಿನ್ತ.   





ಒಮೆ ಅನಾನೆೆ ಎೆಂಬ ಬಲೆಗಾರನ್ತ ಆಕಾಶ 
ದೆೇವರಿೆಂದ ಕತೆಗಳನ್ತನ ಕೆ ೆಂಡತಕೆ ಳೆಲ್ತ 
ಬಯ ದನ್ತ. ಅದಕಾಕಗಿ ಆತ್ನ್ತ ಆಕಾಶ 
ಮತಟ್ತಟವ ಹಾಗೆ  ಮತಗಿಲೆತ್ುರದ ಬಲೆಯನ್ತನ 
ಹೆಣೆದನ್ತ.   





ಆಕಾಶದ ದೆೇವರಿಗೆ ಅನಾನೆೆಯ ಬಯಕೆಯ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿದಾಗ  - ಟಿವೇ, ಟಿವೇ, ಟಿವೇ – ಎೆಂದತ ನ್ಗತತ್ುಲೆೇ 
ನ್ನ್ನ ಕತೆಗಳ  ಬೆೇಕಿದಿರೆ  ಕೆೇಳಿಲಿಲ, 

ಭೇಕರವಾಗಿರತವ ಚ ಪಾದ ಹಲ್ತಲಗಳಿದಿ 
ಓಸೆಬೆ  ಚಿರತೆ,  ಕಚಿಿದರೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ 
ಬೆೆಂಕಿಯೆಂತೆ ಉರಿಸತವ   ಮೆಂಬೆ ರೆ  ಎೆಂಬ 
ಜೆೇನೆ ನಣ ಮತ್ತು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗ  ಕಾಣದ 
ಮಮೇಟಿಯಾ ಎೆಂಬ ಯಕ್ಷಿಣ್ಣ  ಇವರೆಲ್ಲರನ್ತನ 
ತ್ೆಂದತ ಕೆ ಟ್ಟರೆ ನಾನ್ತ ನ್ನ್ನಲಿಲದಿ ಕತೆಗಳನ್ತನ 
ಮಾರತವೆ.    
 ಅನಾನೆೆ ತ್ಲೆ ಬಗಿೆ  ೆಂದೆ ಸರಿಯತತ್ು ನೇವು 
ಕೆೇಳಿದ ಬೆಲೆ ತ್ೆಂದತ ಕೆ ಡತವೆ.   ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನ್ತ.  
ಆಕಾಶದ ದೆೇವರತ ಟಿವೇ, ಟಿವೇ, ಟಿವೇ ಎೆಂದತ 

ೇಯಾಳಿಸತತ್ು ನನ್ನೆಂತ್ಹ ಬಡ ದೆೇಹದ 
ಮತದತಕನಗೆ ನ್ನ್ನ ಈ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನ್ತನ ತಿೇರಿಸಲ್ತ 
ಸಾಧ್ಾವೆೇ?  ಎೆಂದತ ಒಟ್ಗೆ ಟ್ಟನ್ತ.  
 ಆದರೆ ಅನಾನೆೆ ಏನ್  ಮಾತ್ನಾಡದೆ ಆಕಾಶ 
ದೆೇವರಿಗೆ ಬೆೇಕಾಗತವ ವಸತುಗಳನ್ತನ ಹತಡತಕಲ್ತ 
ಭ ಮಿಗಿಳಿದತ ಬೆಂದನ್ತ.   





ಅನಾನೆೆ ಅಡವಿಯಲಿಲ ಸತತಾುಡತೆ ಡಗಿದನ್ತ. 
ಇರಿಡಿ, ಇರಿಡಿ, ಇರಿಡಿ ಎೆಂದತ ಕ ಗತೆ ಡಗಿದನ್ತ. 
ಕೆ ನೆಯಲಿಲ ಚ ಪಾದ ಹಲ್ತಲಗಳಿರತವ ಓಸೆಬೆ  
ಚಿರತೆಯ ಹತಿುರ ಬೆಂದತ ಮತಟಿಟದನ್ತ.  
ಅನಾನೆೆ, ನೇನ್ತ ಸರಿಯಾದ ವೆೇಳೆಗೆ ಬೆಂದ್ದರತವೆ.  

ಇದತ ನ್ನ್ನ ಮಧ್ಾಾನ್ಹದ ಊಟ್ದ ವೆೇಳ .ೆ ನನ್ನನ್ತನ 
ತಿೆಂದತ ಬಿಡತವೆ.  ಚಿರತೆ ಹೆೇಳಿತ್ತ. 
ಅದ್ದರಲಿ. ಏನ್ತ ಆಗಬೆೇಕೆ ೇ ಅದತ ಆಗತತ್ುದೆ.  

ಮದಲ್ತ ನಾವಿಬಬರತ ಒೆಂದತ ಒಬಬರನ್ತನ ಒಬಬರತ 
ಕಟ್ತಟವ ಪ್ೆಂದಾದ ಆಟ್ ಆಡತವ.   ಅನಾನೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನ್ತ.  
 



 ಆ ಚಿರತೆಗೆ ಆಟ್ ಆಡತವದೆೆಂದರೆ   ಬಹತ 
ಪ್ರೇತಿ. ಈ ಒಬಬರನ್ತನ ಒಬಬರತ  ಕಟ್ತಟವ ಆಟ್ 
ಹೆೇಗೆ ಆಡಬೆೇಕತ?  ಚಿರತೆ ಕೆೇಳಿತ್ತ.  
ನಾನ್ತ ಮದಲ್ತ ನನ್ನ ಮತೆಂಗಾಲ್ತ ಹಾಗತ 
ೆಂಗಾಲ್ತಗಳನ್ತನ ಹತರಿ ಹಗೆದ್ದೆಂದ ಕಟ್ತಟವೆ. 

ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ತನ ಬಿಚತಿವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 
ನೇನ್ತ ನ್ನ್ನ ಕೆೈ ಕಾಲ್ತಗಳನ್ತನ ಕಟ್ತಟ ಮತ್ತು 
ಆಮೇಲೆ ಬಿಚತಿ...  ಅನಾನೆೆ ಆಟ್ದ 
ನಯಮಗಳನ್ತನ ತಿಳಿಹೆೇಳಿದನ್ತ.   





ಅನಾನೆೆ  ಚಿರತೆಯ ಮತೆಂಗಾಲಿನ್ 

ಒೆಂದತ ಕಾಲ್ನ್ತನ 
ಮತೆ ುೆಂದತ ಕಾಲ್ನ್ತನ, ೆಂಗಾಲಿನ್ 

ಒೆಂದತ ಕಾಲ್ನ್ತನ 
ಮತೆ ುೆಂದತ ಕಾಲ್ನ್ತನ ಹತರಿಹಗೆದ್ದೆಂದ 
ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕಟಿಟದನ್ತ.  ಓಸೆಬೆ , ನೇನಗ 
ಆಕಾಶದ ದೆೇವರನ್ತನ ಭೆಟಿಟಯಾಗಲ್ತ 
ಅಣ್ಣಯಾಗತ.  ೇಗೆ ಹೆೇಳ ತ್ು ಗಟಿಟಯಾಗಿ 
ಕಟಿಟದ ಚಿರತೆಯನ್ತನ ಒೆಂದತ ಗಿಡದ 
ಟೆ ೆಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜೆ ೇತ್ತ ಬಿಟ್ಟನ್ತ.  



ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅನಾನೆೆ ಒೆಂದತ 
ಅಗಲ್ವಾದ ಬಾಳ  ೆಎಲೆಯನ್ತನ ಕೆ ಯಿನ್ತ. 
ಒೆಂದತ ಒಣ ಕತೆಂಬಳಕಾಯಿಯಲಿಲ  ನೇರತ 
ತ್ತೆಂಬಿದನ್ತ.  ಎದೆ ಎತ್ುರ ಬೆಳೆದ  
ಹತಲಿಲನ್ಲಿಲ  -ಸೆ ೇರಾ, ಸೆ ೇರಾ, ಸೆ ೇರಾ-  
ನ್ಡೆಯತತ್ು ಕಚಿಿದರೆ ಬೆೆಂಕಿಯೆಂತೆ 
ಉರಿಯತವ   ಮೆಂಬೆ ರೆ ನ್ 
ಜೆೇನ್ತಗ ಡಿನ್ ಹತಿುರ ಬೆಂದನ್ತ.  
ಬಾಳ  ೆಎಲೆಯನ್ತನ ಕೆ ಡೆಯೆಂತೆ ತ್ಲೆ 
ಮೇಲೆ ಡಿದತ ಅದರ ಮೇಲೆ 
ಕತೆಂಬಳಕಾಯಿಯಲಿಲಯ ನೇರನ್ತನ 
ಎರಚಿದನ್ತ.  







ಉಳಿದ ನೇರನೆನಲ್ಲ ಮೆಂಬೆ ರೆ  ಇದಿ ಜೆೇನ್ತಗ ಡಿನ್ ಮೇಲೆ 
ಸತರಿಸತೆ ಡಗಿದನ್ತ. ಮಳ  ೆಬೆಂತ್ತ, ಮಳ  ೆಬೆಂತ್ತ.   ಎೆಂದತ 
ಒದರತತ್ು ಜೆೇನೆ ನಣಗಳಿಗೆ  ಹಾರತತ್ು ಈ ಕತೆಂಬಳಕಾಯಿಯಲಿಲ  
ಹೆ ೇಗಿ.  ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನ್ತ. ಇಲ್ಲದ್ದದಿರೆ ನಮೆ ರೆಕೆಕಗಳ  
ತೆ ಯತಿ ಹೆ ೇಗತವವು.  ಎೆಂದತ ಬೆದರಿ ದನ್ತ.   
ಮೆಂಬೆ ರೆ  ತ್ತೆಂಬಾ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳ .   ಎೆಂದತ ಹೆೇಳ ತ್ು 
ಕತೆಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ತನ ಸೆೇರಿತ್ತ.   ಅನಾನೆೆ ಕ ಡಲೆ 
ಕತೆಂಬಳಕಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ತನ ಮತಚಿಳದ್ದೆಂದ ಮತಚಿಿದನ್ತ.  
 ಮೆಂಬೆ ರೆ , ನೇನಗ ಆಕಾಶದ ದೆೇವರ ಹತಿುರ ಹೆ ೇಗಲ್ತ 

ತ್ಯಾರಾಗತ.  ಎೆಂದತ ಹೆೇಳ ತ್ು ಆ ಕತೆಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ತನ 
ಓಸೆಬೆ  ಚಿರತೆಯ ಮಗೆಲ್ಲಿಲ ಕಟಿಟದನ್ತ.  





 ಕೆ ನೆಯಲಿಲ ಅನಾನೆೆ ಕಟಿಟಗೆಯ 
ತ್ತೆಂಡಿನ್ಲಿಲ ಒೆಂದತ ಚೆೆಂದವಾದ 
ಗೆ ೆಂಬೆಯನ್ತನ ಕೆ ರೆದನ್ತ. ಆ ಗೆ ೆಂಬೆಯ 
ತ್ಲೆಯಿೆಂದ ಕಾಲಿನ್ ವರೆಗೆ ಜಿಗತಟಾದ 
ಅೆಂಟ್ನ್ತನ ಸವರಿದನ್ತ. ಗೆ ೆಂಬೆಯ 
ಕೆೈಯಲಿಲ ಪಾತೆರ ಕೆ ಟ್ತಟ ಅದನ್ತನ ಗೆಣ ನ್ 
ತ್ತೆಂಡತಗಳಿೆಂದ ತ್ತೆಂಬಿದನ್ತ.  





ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅನಾನೆೆ ಕಟಿಟಗೆಯ 
ಗೆ ೆಂಬೆಯನ್ತನ ರಾತಿರಯಲಿಲ 
ಯಕ್ಷಿಣ್ಣಯರತ  ಕೆಳಗೆ ಬೆಂದತ 
ಕತಣ್ಣಯತವ ಹ ವಿನ್ ಗಿಡದ ಹತಿುರ 
ಇಟ್ಟನ್ತ. ಆನಾನೆೆ ಅಲಿಲಯೇ ಬಿದ್ದಿರತವ 
ಒೆಂದತ ಗಟಿಟಯಾದ ತೆಳೆನೆಯ ಬಳಿೆಯ 
ಒೆಂದತ ತ್ತದ್ದಯನ್ತನ ಗೆ ೆಂಬೆಯ ಕತಿುಗೆ 
ಹಾಗತ ಇನೆ ನೆಂದತ ತ್ತದ್ದಯನ್ತನ ತ್ನ್ನ 
ಕೆೈಯಲಿಲ ಡಿದತ ಗಿಡದ ೆಂದೆ 
ಅಡಗಿಕೆ ೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ನ್ತ.  
ಕೆಲ್ ಸಮಯದ  ಮೇಲೆ 
ಮಮೇಟಿಯಾ ಅಲಿಲಗೆ ಬೆಂದಳ . ಆ 
ಯಕ್ಷಿಣ್ಣಯನ್ತನ ಯಾವ ಮನ್ತಷ್ಾನ್ತ 
ಇನ್ ನವರೆಗ  ನೆ ೇಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ  
ಕತಣ್ಣಯತತ್ು ಕತಣ್ಣಯತತ್ು ಹ ವಿನ್ ಗಿಡದ 
ಕೆಳಗೆ ಬೆಂದಳ .  ಗೆ ೆಂಬೆಯ 
ಪಾತ್ರದಲಿಲಯ ಗೆಣ ನ್ ತ್ತೆಂಡತಗಳನ್ತನ 
ಕೆಂಡತ  ಅವಳ ಬಾಯಿಯಲಿಲ 
ನೇರತರಿತ್ತ.  



ಮಮೇಟಿಯಾ ಯಕ್ಷಿಣ್ಣ ಮಗತವೆೇ, ನ್ನ್ಗೆ 
ಬಹಳ ಹ ವೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾತೆರಯಲಿಲಯ 
ಕೆಲ್ ಗೆಣ ನ್ ತ್ತೆಂಡತಗಳನ್ತನ ತಿನ್ನಲೆೇ ?  
ಎೆಂದತ ಕೆೇಳಿದಳ .   
ಗಿಡದ ೆಂದೆ ಅಡಗಿದ ಅನಾನೆೆ ಬಳಿೆಯ 
ತ್ತದ್ದಯನ್ತನ ಜಗಿೆದಾಗ  ಗೆ ೆಂಬೆ ತ್ಲೆ 
ಅಲಾಲಡಿ ದತಿ ಯಕ್ಷಿಣ್ಣಗೆ ಕೆಂಡಿತ್ತ. ಗೆ ೆಂಬೆ 
ಒಪ್ಿದಾಿಳ .ೆ  ಎೆಂದೆನ  ಪಾತೆರಯಲಿಲಯ 
ತ್ತೆಂಡತಗಳನೆನಲ್ಲ ಮಮೇಟಿಯಾ ತಿೆಂದತ 
ಬಿಟ್ಟಳ .  



“ತ್ತೆಂಬಾ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳ , ಮಗತವೆ!  ಯಕ್ಷಿಣ್ಣ  

ಹೆೇಳಿದಳ .   
ಆದರೆ ಗೆ ೆಂಬೆ ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕೆ ಡಲಿಲ್ಲ. 
ಗೆ ೆಂಬೆ ತ್ಲೆದ ಗಲಿಲ್ಲ.   
“ನಾನ್ತ ನನ್ಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಸಲಿಲ ದೆಿೇನೆ. 
ಉತ್ುರವೆೇಕೆ ಕೆ ಡತವದ್ದಲ್ಲ.  ಎೆಂದತ ಟಿಟನೆಂದ 
ಜಬರಿ ದಳ . ಗೆ ೆಂಬೆ ಅಲ್ತಗಾಡಲಿಲ್ಲ.   



“ನೆ ೇಡಿಲಿಲ, ನೇನ್ತ ಉತ್ುರಿಸದ್ದದಿರೆ ಗಲ್ಲಕೆಕ ಏಟ್ತ 
ಕೆ ಡತವೆ.  ಯಕ್ಷಿಣ್ಣ ಒದರಿ ಹೆೇಳಿದಳ .  ಆದರೆ 
ಕಟಿಟಗೆಯ ಗೆ ೆಂಬೆ ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ.  ಸತಮೆನೆ 
ನೆಂತಿತ್ತ. ಯಕ್ಷಿಣ್ಣಗೆ ಟ್ತಟ ಬೆಂತ್ತ. ಆ ಟಿಟನ್ಲಿಲ 
ಯಕ್ಷಿಣ್ಣ  ಗೆ ೆಂಬೆಯ ಗಲ್ಲಕೆಕ ಹೆ ಡೆದಳ .  ಆ 
ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತ್ತ ಗೆ ತೆು? ಯಕ್ಷಿಣ್ಣಯ ಕೆೈ  
ಗಲ್ಲಕೆಕ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅೆಂಟಿಕೆ ೆಂಡಿತ್ತ. ನ್ನ್ನ ಕೆೈ 
ಬಿಡತ. ಇಲ್ಲದ್ದದಿರೆ ಇನೆ ನೆಂದತ ಗಲ್ಲಕೆಕ 
ಬಾರಿಸತವೆ.   ಮತೆು ಕೆೈಯಿೆಂದ ಹೆ ಡೆದಳ . 
ಎರಡನೆ ಕೆೈಕ ಡ ಗಲ್ಲಕೆಕ ಅೆಂಟಿಕೆ ೆಂಡಿತ್ತ.  
ಯಕ್ಷಿಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ  ಕಾಲಿನೆಂದ 
ಗೆ ೆಂಬೆಯನ್ತನ ಒದಿಳ .  ಕಾಲ್ತಗಳ  ಕ ಡ 
ಗೆ ೆಂಬೆಗೆ ಅೆಂಟಿಕೆ ೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ವು.  
 ಆ ಮೇಲೆ ಅನಾನೆೆ ಗಿಡದ ೆಂದ್ದನೆಂದ 
ಹೆ ರಬೆಂದತ ಮಮೇಟಿಯಾ, ಆಕಾಶದ 
ದೆೇವರಿಗೆ ಭೆಟಿಟಯಾಗಲ್ತ ಅಣ್ಣಯಾಗತ.  
ಮಮೇಟಿಯಾಳನ್ತನ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಬೆ ರೆ  
ಜೆ ೇತ್ತ ಬಿಟಿಟರತವ  ಗಿಡದ ಹತಿುರ 
ಕರೆದತಕೆ ೆಂಡತ ಬೆಂದನ್ತ.  







ಆ ಮೇಲೆ ಅನಾನೆೆ ಓಸೆಬೆ , ಮೆಂಬೆ ರೆ  ಮತ್ತು 
ಮಮೇಟಿಯಾ ಇವರನ್ತನ ಬಲೆಯಲಿಲ ಕಟಿಟಟ್ಟನ್ತ. 
ಇನೆ ನೆಂದತ ಬಲೆಯನ್ತನ ಆಕಾಶ ದೆೇವರ ಹತಿುರ 
ಹೆ ೇಗಲ್ತ ಹೆಣೆದನ್ತ.  ಸೆರೆ ಡಿದ್ದಟ್ಟ ಮ ವರನ್ತನ 
ಜಗತೆತ್ು ಆಕಾಶದ ದೆೇವರ ಕಾಲ್ಡಿಯಲಿಲ ಇಟ್ಟನ್ತ.  





ನೆ ೇಡಿ ನಾಾಮಿ ದೆೇವರೆ,   ಅನಾನೆೆ ತ್ಲೆ 
ತ್ಗಿೆ   ಹೆೇಳಿದನ್ತ. ಚ ಪಾದ ಹಲ್ತಲಗಳಿರತವ 
ಓಸೆಬೆ  ಚಿರತೆ, ಬೆೆಂಕಿಯ ಉರಿಯೆಂತೆ 
ಕಚತಿವ ಮೆಂಬೆ ರೆ  ಮತ್ತು  ಯಾರಿಗ  
ಕಾಣದೆಂತೆ ತಿರತಗತವ  ಮಾಮೇಟಿಯಾ 
ಯಕ್ಷಿಣ್ಣ  ಇವರೆಲ್ಲರನ್ತನ ನಮೆ ಕತೆಯ ಬೆಲೆ 
ಎೆಂದತ ತ್ೆಂದ್ದದೆಿೇನೆ.  



ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ದೆೇವರಾದ 
ನಾಾಮ ತ್ನ್ನ ಮೆಂತಿರಗಳನೆನಲ್ಲ ಕರೆದತ 
ದೆ ಡಡ ದನಯಲಿಲ ಈ ಬಡಕಲ್ತ ಅನಾನೆೆ 
ಬಲೆಗಾರ ಕತೆ ಕೆ ೆಂಡತಕೆ ಳ ೆವ 
ಸಲ್ತವಾಗಿ  ನಾನ್ತ ಕೆೇಳಿದ ಬೆಲೆ 
ಕೆ ಡತತಿುದಾಿನೆ.  ಅವನ್ನ್ತನ ಪ್ರಶೆಂ ಸತವ 
ಹಾಡತಗಳನ್ತನ ಹಾಡಿ!  ಎೆಂದತ ಅಪ್ಿಣೆ 
ಕೆ ಡತತ್ು ಹತರಿದತೆಂಬಿ ದನ್ತ. 
ಇೆಂದ್ದನೆಂದ  ಹಾಗತ ಇನ್ತನ ಮತೆಂದೆ 

ಕ ಡ ನ್ನ್ನ ಕತೆಗಳ  ಅನಾನೆೆಯ ಸೆ ತ್ತು. 
ಹಾಗತ ಅವುಗಳನ್ತನ ಬಲೆಗಾರನ್ ಕತೆಗಳ  
ಎೆಂದತ ಕರೆಯಲ್ಿಡಲಿ.    
 ನೆರೆತ್ವರೆಲ್ಲ ಭಲೆ! ಭಲೆ!!  – ಈSSS, 

ಈSSS, ಈSSS -  ಎೆಂದತ 
ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡಿದರತ.  





ಅನಾನೆೆ ಕತೆಗಳಿರತವ ಬೆಂಗಾರದ ಪೆಟಿಟಗೆಯನ್ತನ 
ಭ ಮಿಯ ಮೇಲೆ  ತ್ೆಂದನ್ತ. ಹಾಗತ ತ್ನ್ನ ಹಳಿೆಯ  
ಜನ್ರ ಕೆೈಯಲಿಲ ಒಪ್ಿ ದನ್ತ. ಜನ್ರತ ಪೆಟ್ಟಗೆ ತೆರೆದತ 
ಕತೆಗಳನ್ತನ ಹೆೇಳತೆ ಡಗಿದರತ.  ಪೆಟ್ಟಗೆಲಿಲಯ ಎಲ್ಲ 
ಕತೆಗಳನ್ತನ ಜಗತಿುನ್ ಮ ಲೆ ಮ ಲೆಗಳಿಗೆ 
ತ್ಲ್ತಪ್ುವೆಂತೆ ಹರಡಿ ದನ್ತ. ಈ ಕತೆ ಕ ಡ ಆ 
ಪೆಟಿಟಗೆಯಲಿಲಯ  ಕತೆನೆೇ!   





ಇದತ ಕ ಡ ನಾನ್ತ ಕೆೇಳಿದ ಕತೆ. ಇದತ 
ನಮಗೆ ಡಿಸಬಹತದತ. ಇಲ್ಲವೆ ಡಿಸಲಿಕಿಕಲ್ಲ.   
ಆದರ  ಇದನ್ತನ ಜಗತಿುನ್ ಮ ಲೆ-
ಮ ಲೆಯವರೆಗೆ ಒಯತಿ ಮತೆು  ನಮೆಲಿಲಗೆ 
ತ್ನನ.  



ಎಷೆ ಟೇ ಆಫ್ರರಕೆಯ ಕತೆಗಳ  ಅನಾನೆೆ 
ಬಲೆಗಾರನ್  ಕತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಇದಿರ   ಕೆೇವಲ್ 
ಬಲೆಗಾರನ್ ಕತೆ ಎೆಂದತ ಕರೆಯಲ್ಿಡತತ್ುವೆ. ಈ 
ಕತೆ ಕ ಡ ಅೆಂತ್ಹದೆೇ ಒೆಂದತ ಕತೆ.  
ಬಲೆಗಾರ ಕತೆಗಳ  ಚಿಕಕ, ಅಸಹಾಯ  ಜನ್ 
ಇಲ್ಲವೆ ಪಾರಣ್ಣಗಳ  ಯಾವ ರಿೇತಿಯಿೆಂದ   
ಶಕಿುಯತತ್ ಎದತರಾಳಿಗಳನ್ತನ ತ್ಮೆ 
ಜಾಣತ್ನ್ದ್ದೆಂದ   ಸೆ ೇಲಿಸತತ್ುವೆ ಎೆಂಬತದರ 
ಬಗೆೆ ಇವೆ.  
ಈ ಕತೆಗಳನ್ತನ ಆಫ್ರರಕೆಯ ಗತಲಾಮರತ  
ಅಟಾಲೆಂಟಿಕ ಸಮತದರ ದಾಚೆಯ  ಅಮೇರಿಕಾಕೆಕ 
ಒಯಿರತ.  ಆ ಗತಲಾಮರ ಮತೆಂದ್ದನ್ ಎಷೆ ಟೇ 
ಪ್ೇಳಿಗೆಗಳ  ಇೆಂತ್ಹ ಕತೆ ಕೆೇಳ ತ್ು  ಬೆಳೆದವು.  
ಈ ಕತೆಗಳಲಿಲ ನೇವು ಸಾಕಷ್ತಟ ಆಫ್ರರಕನ್ 
ಶಬಿಗಳನ್ತನ ಕಾಣತವಿರಿ. ಅವುಗಳ 
ದನಯಿೆಂದಲೆೇ  ಅರ್ಥವಾಗತವದತ.  


